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4.2 Vstupní údaje pro aplikaci zvolených metod 
Pro odhad vývoje ceny podílového listu podílového fondu (dále jen PF) Pioneer akciový 

fond jsou vstupními údaji ceny podílových listů získané z internetových stránek PF Pioneer 

akciový fond. Jedná se o historickou časovou řadu cen podílového listu na bázi měsíčních 

hodnot od 31.1.2007 do 28.12.2011 v CZK, která je doložena v příloze č. 1. Pro dosažení 

přesnějších výsledků nebyly použity průměrné měsíční hodnoty cen, ale hodnoty cen platné 

ke konci každého měsíce. Díky tomu jsou lépe zohledněny náhodné výkyvy. Na Obr. 4.1 je 

znázorněn vývoj ceny podílového listu za dobu existence tohoto podílového fondu. 

Obr. 4.1 Vývoj ceny podílového listu v CZK od jeho založení 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.pioneerinvestments.cz/ 

Všechny zvolené metody aplikované pro odhad vývoje ceny podílového listu PF Pioneer 

akciový fond budou vypočteny ze dvou historických časových řad. První odhad bude 

vypočten z 5leté historické časové řady cen podílového listu, a to od 31. 1. 2007                    

do 28. 12. 2011, druhý odhad bude vypočten z 3leté historické časové řady cen podílového 

listu od 30. 1. 2009 do 28. 12. 2011. Odhady tak budou znázorňovat rozdílný vývoj ceny 

podílového listu v závislosti na časovém horizontu historických cen, který bude zohledněn ve 

výpočtech.  

Výpočty z 3leté historické časové řady cen se budou od výpočtů z 5leté lišit pouze střední 

hodnotou, která bude vypočtena z  historických výnosů vypočtených z 3leté historické časové 

řady cen podílového listu PF Pioneer akciový fond. Pro lepší přehlednost budou proto u 

jednotlivých metod zmíněny pouze střední hodnoty vypočtené z obou historických časových 

řad. Výpočty všech zvolených metod budou dále totožné. 
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Pro aplikaci všech tří zvolených metod je prvním krokem výpočet spojitých výnosů 

z historické časové řady cen podílového listu. Tyto výnosy jsou dále využity pro výpočet 

střední hodnoty a volatility, které vychází z logaritmických cenových změn, tj. spojitých 

výnosů R, vypočtených jako: 

 ! = !" !!
!!!!

, (4.1) 

kde !!  a !!!! jsou hodnoty cen finančního aktiva v čase !, resp. v čase ! − 1. Vypočtené 

spojité výnosy jsou doloženy v příloze č. 1. 

4.3 Aplikace metody na základě historických dat 
Tento nejjednodušší způsob odhadu vývoje ceny podílového listu je proveden na základě 

historických dat při použití směrodatné odchylky. Odhad vývoje ceny bude vypočten dle 5leté  

a 3leté historické časové řady cen. 

V prvním kroku je zapotřebí vypočíst roční střední hodnotu !  dle (3.1) a roční 

směrodatnou odchylku ! dle (3.3). Jako výchozí hodnoty budou využity výnosy vypočtené z 

historických cen podílového listu PF Pioneer akciový fond vypočtené dle (4.1). Výsledná 

roční střední hodnota vypočtena z 5leté historické časové řady výnosů je !!!= −0,0806, roční 

střední hodnota vypočtena z 3leté historické časové řady výnosů !!  = 0,0645 a roční 

směrodatná odchylka vypočtená z 5leté časové řady výnosů ! = 0,1817. Počáteční cena, která 

představuje poslední známou cenu podílového listu k datu 28. 12. 2011, !! = 0,6416 Kč. 

Výsledky krajních hodnot intervalů pro dvojnásobek a trojnásobek směrodatné odchylky 

vypočtených dle delšího časového horizontu jsou popsány v Tab. 4.2 a dle kratšího časového 

horizontu v Tab. 4.3. 

Tab. 4.2 Krajní hodnoty vývoje ceny podílového listu PF Pioneer akciový fond pro 2! a 
3! za 1 rok 

Vysvětlivky: hodnoty vypočtené dle 5leté historické časové řady cen. 
Zdroj: Vlastní tvorba 

Z těchto výsledků plyne, že s 95,5 % pravděpodobností se bude cena podílového listu za   

1 rok pohybovat v rozmezí 0,4116 – 0,8513 Kč, a s 99,7 % pravděpodobností v rozmezí 

0,3432 – 1,0209 Kč. 

   !!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"   

Cena (CZK) ! !1,0209! !!!!!   !!0,8513! !!!!!!!!!!      !!0,4116! !!!!!!!!!!!!0,3432 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"   

     Cena (CZK)    1,1017! !!!!!   !!!0,9400! !!!!!!!!!!      !!0,4982! !!!!!!!!!!!!0,4250!
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Tab. 4.3 Krajní hodnoty vývoje ceny podílového listu PF Pioneer akciový fond pro 2!        
a 3! za 1 rok 

Vysvětlivky: hodnoty vypočtené dle 3leté historické časové řady cen. 
Zdroj: Vlastní tvorba 

Z výpočtu z kratšího časového horizontu plyne, že s 95,5 % pravděpodobností se bude 

cena podílového listu za 1 rok pohybovat v intervalu 0,4982 – 0,9400 Kč, a s 99,7 % 

pravděpodobností v intervalu 0,4250 – 1,1017 Kč. 

4.4 Aplikace simulace Monte Carlo v rámci GBM 
Pro odhad vývoje ceny podílového listu PF Pioneer akciový fond je v této podkapitole 

aplikována SMC v rámci GBM. Odhad vývoje ceny bude vypočten ze dvou historických 

časových řad cen podílových listů, tj. z 5ti a 3 let.  

Prvním krokem bylo vygenerování náhodných prvků ! pomocí programu Mathematica pro 

10 000 scénářů, které jsou generovány z normovaného normálního rozdělení !!!!!![0;1]. 

Dále byla zjištěna posloupnost cen podílového listu z historické řady a z těchto hodnot 

určeny spojité výnosy dle vztahu (4.1). Z těchto výnosů byly dále vypočteny vstupní údaje 

pro následný odhad vývoje ceny podílového listu, který je stanoven dle (3.6) a (3.7). 

Vstupní údaje pro tento výpočet jsou následující:  počáteční cena !!  = 0,6416 Kč             

(tj. poslední známá cena z historické řady cen), roční střední hodnota vypočtena 

z výnosů 5leté historické časové řady !!= −0,0806, roční střední hodnota vypočtena z 3leté 

historické časové řady výnosů !! = 0,0645, roční volatilita vypočtena z výnosů vypočtených 

z 5leté časové řady ! = 0,1817. Časový horizont, pro který bude simulace provedena pro 

každý scénář je ! = 1 rok. S ohledem na to, že historické ceny podílového listu PF Pioneer 

akciový fond představují měsíční hodnoty, simulace pro každý scénář bude provedena 

v časovém intervalu 1 měsíce, tj. ∆! = !
!". 

Z těchto údajů byla provedena SMC na bázi GBM pro ! = 12 kroků (intervalů) a délkou 

jednoho kroku ∆! = !
!"  pro !  = 10 000 scénářů. Výsledné rozdělení pravděpodobnosti 

konečné ceny podílového listu PF Pioneer akciový fond !!, vypočtené dle vztahu (3.6), je 

znázorněn na Obr. 4.2. 

   !!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"   

Cena (CZK) ! !1,0209! !!!!!   !!0,8513! !!!!!!!!!!      !!0,4116! !!!!!!!!!!!!0,3432 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"   

     Cena (CZK)    1,1017! !!!!!   !!!0,9400! !!!!!!!!!!      !!0,4982! !!!!!!!!!!!!0,4250!
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4.2 Vstupní údaje pro aplikaci zvolen!ch metod 
Pro odhad v!voje ceny podílového listu podílového fondu (dále jen PF) Pioneer akciov! 

fond jsou vstupními údaji ceny podílov!ch list" získané z internetov!ch stránek PF Pioneer 

akciov! fond. Jedná se o historickou #asovou $adu cen podílového listu na bázi m%sí#ních 

hodnot od 31.1.2007 do 28.12.2011 v CZK, která je dolo&ena v p$íloze #. 1. Pro dosa&ení 

p$esn%j'ích v!sledk" nebyly pou&ity pr"m%rné m%sí#ní hodnoty cen, ale hodnoty cen platné 

ke konci ka&dého m%síce. Díky tomu jsou lépe zohledn%ny náhodné v!kyvy. Na Obr. 4.1 je 

znázorn%n v!voj ceny podílového listu za dobu existence tohoto podílového fondu. 

Obr. 4.1 V!voj ceny podílového listu v CZK od jeho zalo"ení 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.pioneerinvestments.cz/ 

V'echny zvolené metody aplikované pro odhad v!voje ceny podílového listu PF Pioneer 

akciov! fond budou vypo#teny ze dvou historick!ch #asov!ch $ad. První odhad bude 

vypo#ten z 5leté historické #asové $ady cen podílového listu, a to od 31. 1. 2007                    

do 28. 12. 2011, druh! odhad bude vypo#ten z 3leté historické #asové $ady cen podílového 

listu od 30. 1. 2009 do 28. 12. 2011. Odhady tak budou znázor(ovat rozdíln! v!voj ceny 

podílového listu v závislosti na #asovém horizontu historick!ch cen, kter! bude zohledn%n ve 

v!po#tech.  

V!po#ty z 3leté historické #asové $ady cen se budou od v!po#t" z 5leté li'it pouze st$ední 

hodnotou, která bude vypo#tena z  historick!ch v!nos" vypo#ten!ch z 3leté historické #asové 

$ady cen podílového listu PF Pioneer akciov! fond. Pro lep'í p$ehlednost budou proto u 

jednotliv!ch metod zmín%ny pouze st$ední hodnoty vypo#tené z obou historick!ch #asov!ch 

$ad. V!po#ty v'ech zvolen!ch metod budou dále toto&né. 
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Pro aplikaci v!ech t"í zvolen#ch metod je prvním krokem v#po$et spojit#ch v#nos% 

z historické $asové "ady cen podílového listu. Tyto v#nosy jsou dále vyu&ity pro v#po$et 

st"ední hodnoty a volatility, které vychází z logaritmick#ch cenov#ch zm'n, tj. spojit#ch 

v#nos% R, vypo$ten#ch jako: 

 ! ! !" !!
!!!!

, (4.1) 

kde !!  a !!!! jsou hodnoty cen finan$ního aktiva v $ase !, resp. v $ase ! ! !. Vypo$tené 

spojité v#nosy jsou dolo&eny v p"íloze $. 1. 

4.3 Aplikace metody na základ! historick"ch dat
Tento nejjednodu!!í zp%sob odhadu v#voje ceny podílového listu je proveden na základ' 

historick#ch dat p"i pou&ití sm!rodatné odchylky. Odhad v#voje ceny bude vypo$ten dle 5leté  

a 3leté historické $asové "ady cen. 

V prvním kroku je zapot"ebí vypo$íst ro$ní st"ední hodnotu !  dle (3.1) a ro$ní 

sm'rodatnou odchylku ! dle (3.3). Jako v#chozí hodnoty budou vyu&ity v#nosy vypo$tené z 

historick#ch cen podílového listu PF Pioneer akciov# fond vypo$tené dle (4.1). V#sledná 

ro$ní st"ední hodnota vypo$tena z 5leté historické $asové "ady v#nos% je !!!= !0,0806, ro$ní 

st"ední hodnota vypo$tena z 3leté historické $asové "ady v#nos% !! = 0,0645 a ro$ní 

sm'rodatná odchylka vypo$tená z 5leté $asové "ady v#nos% ! = 0,1817. Po$áte$ní cena, která 

p"edstavuje poslední známou cenu podílového listu k datu 28. 12. 2011, !! = 0,6416 K$. 

V#sledky krajních hodnot interval% pro dvojnásobek a trojnásobek sm'rodatné odchylky 

vypo$ten#ch dle del!ího $asového horizontu jsou popsány v Tab. 4.2 a dle krat!ího $asového 

horizontu v Tab. 4.3. 

Tab. 4.2 Krajní hodnoty v#voje ceny podílového listu PF Pioneer akciov# fond pro 2! a 
3! za 1 rok 

Vysv!tlivky: hodnoty vypo"tené dle 5leté historické "asové #ady cen. 
Zdroj: Vlastní tvorba 

Z t'chto v#sledk% plyne, &e s 95,5 % pravd'podobností se bude cena podílového listu za   

1 rok pohybovat v rozmezí 0,4116 – 0,8513 K$, a s 99,7 % pravd'podobností v rozmezí 

0,3432 – 1,0209 K$.

   !!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"   

Cena (CZK) ! !"#$%$&! !!!!!   !!$#'(")! !!!!!!!!!!      !!$#*""+! !!!!!!!!!!!!$#)*)% 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"   

     Cena (CZK)    "#"$",! !!!!!   !!!$#&*$$! !!!!!!!!!!      !!$#*&'%! !!!!!!!!!!!!$#*%($!
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Tab. 4.3 Krajní hodnoty v!voje ceny podílového listu PF Pioneer akciov! fond pro 2!        
a 3! za 1 rok 

Vysv!tlivky: hodnoty vypo"tené dle 3leté historické "asové #ady cen. 
Zdroj: Vlastní tvorba 

Z v!po"tu z krat#ího "asového horizontu plyne, $e s 95,5 % pravd%podobností se bude 

cena podílového listu za 1 rok pohybovat v intervalu 0,4982 – 0,9400 K", a s 99,7 % 

pravd%podobností v intervalu 0,4250 – 1,1017 K". 

4.4 Aplikace simulace Monte Carlo v rámci GBM
Pro odhad v!voje ceny podílového listu PF Pioneer akciov! fond je v této podkapitole 

aplikována SMC v rámci GBM. Odhad v!voje ceny bude vypo"ten ze dvou historick!ch 

"asov!ch &ad cen podílov!ch list', tj. z 5ti a 3 let.  

Prvním krokem bylo vygenerování náhodn!ch prvk' ! pomocí programu Mathematica pro 

10 000 scéná&', které jsou generovány z normovaného normálního rozd%lení !!!!!!!!!!!. 

Dále byla zji#t%na posloupnost cen podílového listu z historické &ady a z t%chto hodnot 

ur"eny spojité v!nosy dle vztahu (4.1). Z t%chto v!nos' byly dále vypo"teny vstupní údaje 

pro následn! odhad v!voje ceny podílového listu, kter! je stanoven dle (3.6) a (3.7). 

Vstupní údaje pro tento v!po"et jsou následující:  po"áte"ní cena !!  = 0,6416 K"             

(tj. poslední známá cena z historické &ady cen), ro"ní st&ední hodnota vypo"tena 

z v!nos' 5leté historické "asové &ady !!= !0,0806, ro"ní st&ední hodnota vypo"tena z 3leté 

historické "asové &ady v!nos' !! = 0,0645, ro"ní volatilita vypo"tena z v!nos' vypo"ten!ch 

z 5leté "asové &ady ! = 0,1817. (asov! horizont, pro kter! bude simulace provedena pro 

ka$d! scéná& je ! ! ! rok. S ohledem na to, $e historické ceny podílového listu PF Pioneer 

akciov! fond p&edstavují m%sí"ní hodnoty, simulace pro ka$d! scéná& bude provedena 

v "asovém intervalu 1 m%síce, tj. !! ! !
!". 

Z t%chto údaj' byla provedena SMC na bázi GBM pro ! = 12 krok' (interval') a délkou 

jednoho kroku !! ! !
!"  pro !  = 10 000 scéná&'. V!sledné rozd%lení pravd%podobnosti 

kone"né ceny podílového listu PF Pioneer akciov! fond !!, vypo"tené dle vztahu (3.6), je 

znázorn%n na Obr. 4.2. 

   !!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"   

Cena (CZK) ! !"#$%$&! !!!!!   !!$#'(")! !!!!!!!!!!      !!$#*""+! !!!!!!!!!!!!$#)*)% 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"   

     Cena (CZK)    "#"$",! !!!!!   !!!$#&*$$! !!!!!!!!!!      !!$#*&'%! !!!!!!!!!!!!$#*%($!
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